
Vem var Emmy Bågenholm ? 

När undertecknad för några år sedan besökte Carl Larssons hem i Sundborn, Dalarna, som numera 
är museum, förekommer ett namn Emmy Bågenholm. Hon presenteras som vän till fru Karin 
Larsson. Man blir givetvis nyfiken. Var inom släkten kan hon ha hört hemma? Namnet var ju inte 
så vanligt för 150 år sedan under andra halvan av 1800-talet när det här var levande.  

I registret till Ivan Löfgrens släktbok finns hon inte. Naturligt var att söka bland de tidiga 
generationerna Bågenholm och under 1800 -talet. Ganska snart kommer man till ”Prosten i Väse”, 
Carl Bågenholm (Löfgren tab. 20) som var född i Gäserud, men kyrkoherde och prost i Väse, 
Värmland. I tabell 20 hittar man Jakob Oscar, kommissionslantmätare i Kopparbergs län. Gift med 
Emmy Bergöö.  

Under 1800-talet var det många som var lantmätare, då gränser skulle dras upp i Sverige. Inte 
ovanligt att lantmätarna fick flytta långt bort för en tjänst. Jakob Oscar dog i lunginflammation i 
Falun 1884, endast 51 år gammal. Då var hans hustru Emmy 39 år. Emmy blev 93 år och dog 1938 
i Sundborn. Även Emmys far var lantmätare. Man ser att många par träffas genom föräldrars yrke 
eller umgänge.  

Anledningen till att paret inte finns med i registret till Löfgrens bok är att de inte hade egna barn, 
och således ingen ”familj”. De hade dock en fosterdotter Anna Stenström.  

Via föreningens hemsida blev jag kontaktad av personen Curt Fröberg, som var medlem i 
”Föreningen Karin Bergöö Larssons vänner”, som finns i Hallsberg, där Karin Bergöö växte upp. 
Han frågade om vi visste något om Jakob Oscar Bågenholm, som var gift med Emmy Bergöö (som 
vid dopet hade namnet Emilia).  

Emmy hade en bror Adolf Bergöö. Han hade en dotter Karin Bergöö, 
som 1883 gifte sig med konstnären Carl Larsson. Karin skulle alltså 
säga faster till Emmy. Ca 1890 flyttade Karin och Carl till Lilla 
Hyttnäs i Sundborn, Dalarna. Det var Karins fars födelsehem. Karin 
var utbildad konstnär och utövade ett framstående konstnärskap. 
Detta parallellt med att föda och fostra  åtta barn. (Se Wikipedia). 
Karin skriver i brev från Sundborn att hon umgås med sin faster 
Emmy Bågenholm. Emmys man, Jakob Oscar, hade då redan avlidit 
1884. Carl Larsson avled 1919 och Karin år 1928. 

Fosterdottern Anna Stenström var dotter till Emmys syster Matilda. 
När Annas föräldrar dött kom hon till sin moster i Falun 17 år 
gammal.  

Emmy hade en textil butik i Falun. I tidningen Dalpilen var annonser 
införda 1884 – 1886. Annonserna visar lite av 1800-talets språk. 

Emmy flyttade på äldre dar till Sundborn, där hon avled 93 år 
gammal och där hon är begravd. 

Olof Bågenholm   
 


